Aanpak Coronacrisis
Denkkader voor gemeenten & veiligheidsregio
UPDATE SEPTEMBER 2020

Dit denkkader is een hulpmiddel voor organisaties om na te gaan wat de interne stand van
zaken is van de aanpak van de coronacrisis. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig?
Gelet op de dynamiek van deze crisis hebben wij eerder overzichten geactualiseerd en aangepast
op de uitdagingen die wij voorzien voor de komende maanden.

Tips
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�
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�
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Eerijk wijze van coördineren
Regionaal en lokaal agenderen werking regionale dashboards en
ontwikkelde escalatieladders: geeft houvast voor komende maanden
Noodzaak duidelijkheid rolverdeling voorzitter – burgemeester in nieuwe
COVID19 wet
Intergemeentelijk ervaringen delen en waar nodig samen optrekken bij
gemeentelijke vraagstukken
Betrek portefeuillehouders (en samenwerkingspartners) actief
Positioneer gemeenteraad bij gemeentelijke keuzes: breed gedragen
lokale legimiteit

Voorbeelden van doelen
�
�

Voorbeelden van uitgangspunten
�
�
�
�
�
�
�

Maatregelen zijn gebaseerd op advies van experts: gezondheid
& maatschappelijke impact
We gaan uit van een continue en intensieve maatschappelijke
dialoog als input voor keuzes
Maatregelen zijn risicogericht (en niet generiek). We kiezen
waar mogelijk voor de minst ingrijpende maatregel.
Overheden verrassen elkaar niet met maatregelen:
werken als 1 overheid
Maatregelen & verschillen moeten uitlegbaar en ‘logisch’ zijn
Waar mogelijk proberen we een ‘waterbedeffect’ te voorkomen
Bij versoepeling en herstel houden we in prioritering rekening
met kwetsbare economische en sociale groepen

Op passende wijze uitvoeren landelijk beleid: bijdragen aan beperken
besmettingen/beschermen kwetsbare groepen
Handhaven van de openbare orde
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Dit hulpmiddel is ontwikkeld door crisisexperts van Aon’s COT
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
www.aon.nl/coronavirus
Volg altijd het advies van RIVM/GGD en andere experts.
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